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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

 
 

1.  วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

    -   เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

    -   เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  

พนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

  

2.  การรายงาน  ประกอบด้วยเน้ือหาหลัก  2  ส่วน  ดังน้ี  

     ส่วนที่  1  การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน ความส าเร็จด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  

     ส่วนที่  2  ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูล

ก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  1  การบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR  Scorecard) 

 
 

มิติที่  1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

            1.  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 – 2566  

                1.1  การเตรียมก าลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

                     1.  มีโครงสรา้งและกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม  

                     2.  มีแนวทางพัฒนาบุคลากรเพื่อจูงใจในการท างาน  

     1.2  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล  

     1.3  การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลบุคลากร มีการจัดท าฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมี

ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

     1.4  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มี

คุณภาพ  

 2.  การบรหิารจัดการอัตราก าลัง  

      -  แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ  

          1.  ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลังที่ส่วน 

ราชการตอ้งการ  

2.  มีขอ้มูลการวิเคราะหอ์ัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังประจ าปีที่ส่วน  

ราชการตอ้งการและน าไปสู่การก าหนด จ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง  

3.  มีการตดิตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนอัตราก าลังอย่างต่อเนื่องและน าไปสู่การ  

ก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง  

     -  แผนสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  

1.  มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้อย่างไม่เป็นทางการ  

ชัดเจน  

2.  มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
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     -  แผนการบรหิารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะ หรอืสมรรถนะสูงเพื่อเตรยีมและ 

พัฒนาอย่างเป็นระบบ  

1.  มีแบบบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งงานส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วน  

ราชการ   

2.  มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลัก 

ของสว่นราชการ  

3.  ก าหนดหลักเกณฑ ์ วิธีการ  ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มี 

ทักษะ หรือสมรรถนะสูงและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพเพื่อ

เตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

  

  -  แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับเพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร

ราชการ  

  1.  ก าหนดต าแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการพร้อม

เกณฑ ์คุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหลักดังกล่าว  

  2.  ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบุคลากรผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อ

จัดท าแผนการสรา้งและพัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ  

  3.  มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องใน

การบริหารราชการ 

 

มิติที่   2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

      -  สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท้อน

ผลิตภาพของบุคลากร  

  1.  มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากรของส่วนราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์  

  2.  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบันกับปีงบประมาณที่ผ่าน

มาว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

  3.  จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพก าลังคนประจ าปีงบประมาณพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมาย 

การเพิ่มประสิทธิภาพก าลังคนในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก

ผูบ้ริหารระดับสูงของสว่นราชการ 

 

 / -  ฐานขอ้มูล… 
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 -  ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง พร้อมที่จะน าไปใช้

ประโยชน์อยู่เสมอ  

  1.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของส่วนราชการ  

  2.  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

และทันท่วงที  

  3.  มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใชง้านในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ตามข้อ 

2 มา  ปรับปรุงใหก้ารใชร้ะบบสารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

  

 -  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  1.  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

  2.  มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง

กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้  

  3.  มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศพัฒนาขึ้น ตามข้อ 

2 มาปรับปรุง ให้การใชร้ะบบสารสรเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

  

มิติที่  3  ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

             -  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

      1.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  

      2.  KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลักหรือมาตรฐานงาน (Job 

Standard) ของต าแหน่งตามที่ก าหนด  

      3.  ผลการประเมินที่ได้สารมารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน

ของขา้ราชการได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใช้ประโยชน์  

      -  เพื่อการเลื่อนขัน้เงินเดือน  

     -  เพื่อการพัฒนาบุคลากร  

     -  เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มทีักษะ หรอืสมรรถนะสูง 

เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 

     -  เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึน้  

     -  เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ/ส านัก กอง/องค์กร   

/ -  สนับสนุน… 
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   -  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วน 

ราชการ  

       1.  มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  (Knowledge  Management)  ภายในของส่วน

ราชการ  ไม่น้อยกว่า  2  เรื่อง 

  2.  มีระบบการสอนงานของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่

จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็นข้อมูล

องค์ความรู ้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรูข้องบุคลากรผู้ปฏิบัติงานรุน่ต่อไป  

  3.  มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ในระบบการสอนของงาน

บุคลากรและหัวหน้างาน  เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

และน าไปใช้ในการปรับปรุง ระบบการสอนงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

  

มิติที่  4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 -  การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล  

  1.  มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วธิีการ ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ.  

  2.  การพิจารณา ตามข้อ 1 เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบคุณธรรมเป็นส าคัญ 

(ความรู ้ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ)  

  3.  จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม 

 

มิติที ่ 5  คุณภาพชีวติการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 -  สภาพแวดล้อมในการท างาน  

  1.  จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน  เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  

  2.  จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่สะท้อน

ภาพการท างานของสว่นราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ แต่กิจกรรมที่ด าเนินการ

มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตรฯ์  

  3.  จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่สะท้อน

ภาพการท างานของส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมที่ด าเนิน 

การมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ 

 

/ ส่วนที่ 2… 
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สว่นท่ี  ๒  ผลสัมฤทธิ์ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

เป็นข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลก าลังคน  

 
 

ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 

 

รายการ 
2564 2565 2566 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

อัตราก าลังคน  

พนักงานส่วนต าบล 9 25 9 25 9 25 

ครูผูดู้แลเด็ก 1 3 1 3 1 3 

ลูกจา้งประจ า 1 3 1 3 1 3 

พนักงานจา้งตามภารกิจ 8 22 8 22 8 22 

พนักงานจา้งทั่วไป 17 47 17 47 17 47 

รวมก าลังคน 36 100 36 100 36 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลปากทาง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด าเนนิแผนอัตราก าลัง 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง 

และกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 

1.1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้ด าเนินการจัดท า

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566) เพื่อ

ใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ท่ีรองรับ

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับส่วน

ราชการในปัจจุบัน  

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ พนักงาน

จ้าง ประจ าป ี2565 

1.2.1. ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหา

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงาน สังกัด

กองช่าง จ านวน 1 อัตรา เมื่อวันท่ี 20-28 เดือน มกราคม 

พ.ศ.2565 และได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธี

ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันท่ี 4 

กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งพนักงานจ้างท่ัวไป 

ต าแหนง่ คนงาน  เมื่อวันท่ี  9  กุมภาพันธ์  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

  1.2.4 ด าเนินการสรรหาต าแหน่งบริหารว่างตามค าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  8/2560 โดยให้ 

คณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนต าบลสรรหา จ านวน 3 

ต าแหนง่ 3 อัตรา ดังนี้  

ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  

ระดับกลาง)  

2.  หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   

3.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น)   

 

 1.3 พัฒนาระบบฐานขอ้มูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลังให้

มี ความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลปากทาง เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความ

ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ ให้สอดคล้อง

ตามความจ าเป็น  

 

- มกีารด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าป/ีนโยบาย 

พัฒนาบุคลากรประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุก 

ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ 

เป้าประสงค์ตอ่ไป  

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

 2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 

ความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทางประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ปากทาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปากทาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี

คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง ผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ

การปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ

การแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 

โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้ การสอนงาน แนะน างาน 

3. ด้านการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ตาม 

มาตรฐาน ก าหนดต าแหนง่ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  

 

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ี

เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนดต าแหนง่ เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในต าแหนง่ตามสายงาน  

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน 

หนว่ยงาน 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปากทาง วา่ด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสว่นท้องถิ่น  

2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง การควบคุม ก ากับ 

ตดิตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏบัิตงิานตามหลักเกณฑ์ 

แนวทาง ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทางปี 2561 - 

2564 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปากทาง วา่ด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสว่นท้องถิ่น  

- ด าเนนิการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้าง  ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบล

ปากทาง  

 

- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกัน การทุจรติขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปากทาง 

ปี 2561 - 2564  

– มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ปี 

2565 

 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความ

เหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีกับบุคลากร ในด้าน 

สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 

ด้านการมสี่วนร่วมในการท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือจิตอาสาของ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากทาง 

 

 

 

 

 


